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Model de utilizare durabilã a resurselor naturale din Delta Dunãrii
�

Trifon Belacurencu
Doctorand
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Abstract. Without the sustainable utilization of the natural resources in the Danube Delta, the eco-
logical support endorsing the activities determined by these resources fails irreversibly, jeopardizing
even their running. This paper introduces a model of sustainable utilization of the fishing resources in
the Danube Delta after the author’s prior diagnosis and presentation of the ownership evolution (fishing
rights) for this resource. The paper also covers the mechanisms of the proper management that might be
used by the authorities to reach the targets of sustainable utilization of the fishing resources in the
Danube Delta. The legal and institutional terms on the sustainable harnessing of the fishing resource as
well as further conclusions and suggestions on the state of the stocks and exploitation of the fishing
resources in 2005-2006 are also included of this paper.

Key words: sustainable development; sustainable utilization; sustainable allowable catches; catches
evolution; fisheries effort evolution; assessment methods; making the habitat eutrophyc; fishing rights;
fishing license.

�

1. Utilizarea durabilã, consecinþã a dezvoltãrii
durabile ca un concept etic

În prima jumãtate a deceniului opt, dezvoltarea durabilã
ºi-a fãcut apariþia ca un concept care a furnizat cadrul de
referinþã al politicilor de mediu. A putut fi auzitã tot mai
frecvent pe toate meridianele, în conferinþe la care au
participat reprezentanþi ai organizaþiilor neguvernamentale
ºi guvernamentale. Publicarea în 1987 a raportului „Viitorul
nostru comun” al World Commission on Environment and
Development (mai bine cunoscut ca Raportul Brundtland,
dupã numele premierului norvegian Gro Harlem
Brundtland, care prezida organismul), a popularizat
termenul „dezvoltare durabilã” ºi a dat impuls unor noi
paradigme, care vor ajunge sã înlocuiascã viziunea tehnico-
ºtiinþificã  a managementului  ºi politicii de mediu.

Raportul Brundtland defineºte durabilitatea ca fiind
„rearanjarea resurselor tehnice, ºtiinþifice, ecologice,
economice ºi sociale de o asemenea manierã încât sistemul
eterogen rezultat sã poatã fi menþinut în stare de echilibru

spaþio-temporal”. Dezvoltarea durabilã este definitã ca o
dezvoltare care „este consistentã atât cu nevoile prezente,
cât ºi cu cele viitoare”.

Aceastã definiþie clarificã diferite aspecte ale dezvoltãrii
durabile:

� dezvoltarea durabilã are drept cadru de referinþã
spaþial întreaga planetã;

� dezvoltarea durabilã are un cadru de referinþã tem-
poral transgeneraþional, legând astfel conceptual
de „durabilitate” cu problemele de ordin etic privind
„drepturile generaþiilor viitoare” (Susanne, 1994,
pp. 13-22).

� dezvoltarea durabilã se referã la nevoi. În termeni
generali, reprezintã satisfacerea nevoilor þãrilor
sãrace, chiar dacã acest lucru ar avea drept consecinþã
creºterea consumului ºi diminuarea consumului ºi
a structurilor de producþie în þãrile industrializate;
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� dezvoltarea durabilã implicã o abordare
interdisciplinarã. În cea mai simplã formã presupune
coordonarea cerinþelor de ordin social, economic ºi
de mediu.

Ca urmare „dezvoltarea durabilã” nu este numai o temã
pentru cercetare ºtiinþificã sau un punct de reper pentru
politicile de mediu (Porter, Brown, 1996), ci are, de
asemenea, implicaþii ºi conotaþii etice.

În anul 1996, J.Schutz, în lucrarea sa “What has
sustainability to do with Ethics?”, a descris alte dimensiuni
etice ale discuþiei privind durabilitatea:

� În afarã de problemele ecologice ºi economice,
durabilitatea are particularitãþi culturale: obiceiuri,
mituri, tabuuri, credinþe religioase, bariere
lingvistice, politici etc. Ele ar trebui luate în
considerare atunci când se urmãreºte asigurarea
durabilitãþii. Orice definiþie a durabilitãþii ar trebui
sã fie cultural acceptabilã pentru a putea fi efectiv
utilizatã.

� Când se ajunge la specificarea dezvoltãrii durabile
în termeni operaþionali, conceptual poate fiind
interpretat în conformitate cu urmãtoarele linii
directoare:

• Protejarea biodiversitãþii
Biodiversitatea nu semnificã o solicitare imperioasã
de resurse pentru fiinþele ce nu aparþin speciei
umane, ci o temelie pentru viaþa viitoare.

• Vieþuirea în cadrul biodiversitãþii
În locul modelãrii ecosistemelor existente în
conformitate cu necesitãþile unor culturi agricole
sau animale (de exemplu, „revoluþia verde”), ceea
ce conduce la reducerea biodiversitãþii ºi la
încercarea de a  susþine ecosisteme lipsite de
durabilitate, agricultura ºi gospodãriile individuale
ar trebui sã evolueze în cadrul unor ecosisteme
durabile, utilizând toate componentele acestora.

• Minimizarea interferenþei cu ecosistemele
Este necesar sã fie respectatã capacitatea de suport
existentã ºi sã fie reduse la minimum fluxurile de
materiale ºi producerea de deºeuri.

• Crearea ºi menþinerea unor externalitãþi pozitive
Cel mai eficient mod de a organiza societãþile
umane, în afara copierii interdependenþei existente
în reþeaua ecologicã, este acela de a asigura ca
acþiunile individuale ale unei persoane sã fie de
asemenea utile unei alte persoane sau unui grup,
fãrã costuri suplimentare sau cu costuri suplimentare
minime.

• Organizarea societãþilor umane în conformitate cu
liniile directoare mai sus prezentate
Orice grup de fiinþe umane care respectã liniile
directoare de mai sus va începe inevitabil sã se
organizeze astfel încât sã utilizeze în comun cât
mai mult posibil din resursele existente.

• Evaluarea nevoilor individuale
Dorinþele individuale pot fi infinite. Este însã
necesar ca fiecare sã fie conºtient de scopurile pe
care le urmãreºte. Prin utilizarea introspecþiei,
pentru a constata dacã consumul unui bun sau a
unui serviciu are un aport real la propria fericire,
fiecare individ poate dezvolta un set de instrumente
de mãsurã proprii care sã îi confirme cã nevoile sale
sunt satisfãcute într-o mãsurã „suficientã”.

Prezentarea liniilor directoare pentru o dezvoltare
durabilã, cuprinde listarea temelor celor mai frecvent
abordate în literatura de specialitate. Organizarea mediului
în care trãim, minimizarea interferenþei cu ecosistemele ºi
stabilirea de limite pentru dorinþele noastre reprezintã
opþiuni etice. Durabilitatea ar trebui de aceea interpretatã
nu doar ca un eco-management ºtiinþific, ci ºi ca o atitudine
influenþatã de opþiuni etice.

� Tema relaþiei dintre dezvoltarea durabilã ºi eticã
devine dificilã atunci când ne întrebãm dacã ºtiinþele
(naturale, umane sau aplicate) ºi etica sunt în sine
suficiente pentru ca dezideratul durabilitãþii sã poatã
fi realizat însã, din ce în ce mai frecvente sunt vocile
care afirmã cã nu sunt suficiente. Ceea ce pare cã
lipseºte este liantul dintre elementele menþionate
mai sus. Unii cred cã elementul de legãturã poate fi
legitimitatea, loialitatea, respectul sau afecþiunea
(Vãdineanu et al., 1999, pp. 186-187).

2. Utilizarea durabilã a resurselor pescãreºti
din Delta Dunãrii

Dezvoltarea durabilã constituie un deziderat al
economiei mondiale actuale, care se desfãºoarã pe fondul
globalizãrii. În spiritul discuþiilor din cadrul Summit-ului
de la Dalas ºi al celui de la Genova din aprilie 2004,
referitoare la problemele economiei mondiale, globalizarea
modificã contextul problemelor de mediu la nivel local,
naþional, regional ºi global, ceea ce imprimã dezvoltãrii
economice durabile noi dimensiuni.

Procesul obiectiv al globalizãrii conduce spre o
dezvoltare ºi o implementare a politicilor de mediu,
deschide oportunitãþi pentru promovarea obiectivelor de
mediu prin reorientarea politicilor economice (în special
a celor de naturã fiscalã), ca instrumente directe de protejare
a calitãþii mediului ºi care trebuie luate în considerare la
realizarea unei dezvoltãri economice durabile.

Fãrã o utilizare durabilã a resurselor naturale  din Delta
Dunãrii, suportul ecologic care sprijinã activitãþile determi-
nate de aceste resurse se deterioreazã iremediabil,
compromiþând însãºi posibilitatea desfãºurãrii lor. De aceea,
se impune gãsirea cãilor de realizare a unei dezvoltãri economice
durabile ºi în aceste sectoare. Principalele aspecte vizate sunt:
metoda de evaluare a calitãþii mediului înconjurãtor; metodele
ºi instrumentele de control ºi supraveghere a degradãrii
mediului ºi perfecþionarea politicilor de mediu.
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Evaluarea calitãþii mediului este importantã pentru
luarea deciziilor economice ºi pentru evitarea utilizãrii
iraþionale a resurselor de mediu. Înfãptuirea deciziei implicã
însã o schimbare radicalã a comportamentului
producãtorilor ºi consumatorilor. Acest lucru depinde de
capacitatea oamenilor din Delta Dunãrii de a înþelege
gravitatea dezechilibrelor ecologice, de a deveni pe deplin
conºtienþi cã „natura nu este fãcutã pentru noi ºi ea nu
este pusã la dispoziþia voinþei noastre” cã, „a sosit timpul
unor alianþe din totdeauna închegate, multã vreme
neînþelese, între istoria oamenilor, a societãþilor, a
cunoºtinþelor lor ºi aventura de a exploata natura”
(Rojanschi et al., 2004, p. 366).

„Desprinderea” resurselor naturale din mediul lor este
condiþionatã de folosirea resurselor umane, private sub
aspect cantitativ, structural ºi calitativ, respectiv de
intervenþia omului în naturã. De cantitatea, structura ºi
calitatea resurselor economice depinde, în ultimã instanþã,
gradul în care oamenii ºi societatea îºi satisfac nevoile
individuale ºi colective.

Conservarea resurselor biologice ºi utilizarea durabilã
a acestora constituie un obiectiv al Convenþiei asupra
conservãrii biodiversitãþii adoptatã la Rio de Janeiro, 1992,
ºi ratificatã ºi de România.

În acest context România a subscris în politica sa de
mediu ºi de dezvoltare socioeconomicã la conceptul
exploatãrii resurselor naturale regenerabile în limita
capacitãþii de suport al mediului (Legea protecþiei mediului
nr. 137/1995, Legea privind fondul piscicol, pescuitul ºi
acvacultura, completatã cu Legea nr. 289/2004 ºi Legea de
constituire a RBDD, nr. 82/1993, Ordinul nr. 647/2001 etc.).

Exploatarea durabilã constã în stabilirea ºi
implementarea unui management adecvat, constând în
reglementãri biologice asupra pescuitului, controlul
intrãrilor (numãr de utilizatori ºi efort de pescuit) ºi controlul
ieºirilor (cote de capturã).

Estimarea stãrii stocurilor, exploatãrii, randamentului
de recrut ºi captura maximã durabilã se realizeazã prin
metode de investigaþie  ºi modele de simulare a diferitelor
scenarii de exploatare, cu ajutorul unor programe de cal-
culator de rulare a unor modele matematice, care au început
sã fie aplicate în România la INCDDD-Tulcea, începând
cu anii 1980. Programele, metodele ºi modelele utilizate
de specialiºtii români sunt acceptate de comunitatea
ºtiinþificã internaþionalã ºi recomandate de FAO.

Realizarea obiectivului de exploatare durabilã necesitã
cercetarea anualã a stocurilor ºi exploatãrii ºi stabilirea
tacticilor de administrare durabilã (controlul ieºirilor – cote
maxime de capturã ºi/sau controlul intrãrilor – cote maxime
de efort de pescuit), proces adaptabil  în funcþie de eficienþa
mãsurilor ºi rãspunsul dinamicii populaþiilor de peºti la
exploatare, dar ºi la variaþiile naturale ale factorilor de
mediu sau poluãrii.

Semnalele de alarmã  privind accelerarea ratei de
extincþie a speciilor de plante ºi animale ºi degradarea

ecosistemelor  au determinat comunitatea internaþionalã
sã adopte mãsuri ºi strategii pentru conservare.

Supraexploatarea resurselor pescãreºti a fost unul din
primele simptome ale utilizãrii neraþionale  a resurselor
naturale ºi a devenit o problemã la nivel global. Managerii
ºi cercetãtorii pescãriilor admit cã majoritatea cazurilor de
supraexploatare se datoreazã supracapacitãþii de pescuit,
competiþiei ºi liberului acces la resursã (Mace, 1996,
pp. 1-20).

Existã un consens acceptat asupra conceptului de
exploatare durabilã a resurselor, deºi implementarea în
practicã este foarte dificilã datoritã: limitãrii cunoºtinþelor,
lipsei datelor reale de capturã ºi efort, variaþiilor naturale
ale mãrimii populaþiilor, problemelor de echitate socialã
etc. Actual, pe plan mondial, se folosesc în estimarea
stocurilor modele de producþie ºi modele analitice
acceptate de comunitatea ºtiinþificã ºi recomandate de FAO,
deºi au numeroase limitãri ce induc erori în estimare.
Îmbunãtãþirea cunoaºterii privind dinamica populaþiilor,
adoptarea unor strategii de management adaptiv,
implementarea conceptelor de management al comunitãþii
sau de comanagement între administrator ºi comunitate
sunt considerate prioritãþi ºi alternative la sistemele actuale
de administrare a pescãriilor din Delta Dunãrii.

Diagnosticarea resurselor pescãreºti din Delta Dunãrii.
Locul ºi rolul resursei pescãreºti
Teritoriul RBDD include aproximativ 1.616 km2 bazine

acvatice naturale în care de secole la mare cãutare este
resursa pescãreascã.

Obiectivele de management ale pescãriilor din Delta
Dunãrii rezultã din rolul pe care aceastã resursã îl are în
complexitatea arealului Rezervaþiei Biosferei Delta
Dunãrii.

Rolul biologic tradiþional este dat de exploatarea
durabilã, implementatã prin intermediul Capturii Durabile
Admisibile. Astfel se sperã obþinerea unei capturi maxime
pe o duratã infinitã. Variabilitatea anualã nu este
consideratã ºi numai captura medie pe o duratã lungã de
timp conteazã. Producþia durabilã este asociatã cu
capacitatea de suport, care reprezintã densitatea populaþiei
în care producþia/creºterea este echilibratã de mortalitate
(naturalã ºi prin pescuit), pentru populaþiile în care
mortalitatea este dependentã de densitate.

Obiectivul biologic a fost introdus în documentele
politice naþionale ºi tratatele internaþionale. Avantajul
Capturii Durabile Admisibile este cã se cunosc metode de
determinare, iar dezavantajul îl reprezintã incertitudinile
în estimarea corectã, ori în predicþia schimbãrilor de mediu
sau pescãrie, care nu pot fi încorporate în modelele
matematice de simulare a scenariilor de exploatare durabilã
viitoare. Rolul biologic al Capturii Durabile Admisibile
este implementat de ARBDD, sub formã de Capturã
Maximã  Admisibilã, ºi este de altfel singurul obiectiv
cuantificabil din cadrul obiectivelor pescãriei.
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Indicatorii îndeplinirii obiectivului Capturã Durabilã
Admisibilã sunt  captura anualã în greutate sau numãr,
frecvenþa lungimilor ºi vârstelor, care pot da indicaþii
asupra suprapescuitului. Un indicator de risc, necunoscut
din pãcate, este minimul populaþiei, în cadrul variaþiei
naturale a mãrimii populaþiei.

Rolul economic
Economiºtii considerã cã maximizarea cantitãþii

pescuite este în micã mãsurã corelatã cu contribuþia
pescãriei în economie. Pescãria trebuie sã producã venit
mai degrabã decât peºte, ºi deci costurile cu pescuitul
trebuie luate în considerare. Obiectivul major economic,
este sã se maximizeze profitul din pescãrie. De aceea
economiºtii au introdus obiectivul Producþiei Maxime
Economice. Astfel, oarecum, rolul biologic este în
contradicþie cu rolul economic. Pentru o producþie
durabilã, obiectivul economic nu trebuie sã depãºeascã
obiectivul biologic. Însã managementul pescãriei trebuie
sã gãseascã resurse interne de maximizare a profitului, fãrã
de care pescãriile pot falimenta, chiar dacã stocurile sunt
exploatate durabil, cu repercusiuni sociale asupra
comunitãþilor din Delta Dunãrii. ARBDD, în trecut, iar în
prezent ANPA, nu are prin atribuþii sau legislaþie atingerea
obiectivului economic al pescãriilor. Din acest punct de
vedere obiectivul economic revine pescãriilor sau
pescarilor, care sunt tentaþi sã neglijeze obiectivul bio-
logic, în favoarea celui economic, prin creºterea capturilor,
mai degrabã decât eficientizarea activitãþii ºi marketing.

Rolul de recreere
Multe pescãrii au trecut de la rolul economic de asigurare

a veniturilor populaþiei locale la rolul de recreere, în care
obiectivul economic a depãºit pe cel din trecut. Astfel
valoarea actualã a unor pescãrii recreative este mai mare
decât valoarea trecutã a aceloraºi pescãrii artizanale de
subzistenþã. În RBDD, pescãria recreativã este mai puþin
dezvoltatã ºi se desfãºoarã alãturi de pescãria comercialã.

Aceºti indicatori ai beneficiului pescãriei recreaþionale
depind de efortul de pescuit, taxa pe ziua de pescuit ºi
captura alocatã acestui pescuit. ANPA administreazã cota
de pescuit alocatã Asociaþiilor de Pescuit Sportiv sau o
taxã pentru pescarii sportivi individuali.

Rolul social
Pescãriile produc beneficii în general pentru zone

defavorizate aºa cum este Delta Dunãrii. Pescãria asigurã
locuri de muncã pentru comunitãþile izolate din RBDD. În
prezent aceastã activitate este practicatã de circa 1.500 de
pescari.

Administraþiile ARBDD ºi ANPA menþin o politicã
socialã pentru populaþia localã, cum ar fi dreptul de
preemþiune în acordarea dreptului de pescuit. Legislaþia
RBDD include acest obiectiv social, dreptul de preemþiune,
asupra dreptului de pescuit individual, însã prevede ºi modul

de administrare prin concesionare de cãtre agenþi economici,
cu posibilitatea dreptului de preemþiune la concesionare  a
asociaþiilor de pescari. Deoarece asociaþiile de pescari
independenþi nu erau constituite pânã în anul 2006, a existat
riscul eºecului asupra îndeplinirii obiectivului social prin
implementarea concesionãrii dreptului de pescuit asupra
zonelor de pescuit din RBDD. Astfel pescarii aveau acces la
resursã numai ca angajaþi sau subcontractori ai
concesionarului, care avea dreptul de pescuit.

Indicatorii îndeplinirii obiectivului social sunt ocuparea
forþei de muncã (eliminarea ºomajului), distribuþia
venitului cãtre comunitãþile locale ºi nu investitorilor cu
sedii în capitalã sau alte oraºe mari, menþinerea stilului de
viaþã ºi tradiþiilor comunitãþilor locale.

Structura ºi dinamica resursei piscicole
Teritoriul Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii include

aproximativ 161.596 ha (circa 17,38%) bazine acvatice
naturale.

Ihtiofauna rezervaþiei cuprinde circa 132 specii cu
menþiunea cã investigaþiile continuã, aparþinând unui
numãr de 43 familii, majoritatea peºti de apã dulce, dar ºi
specii eurihaline sau migratoare.

În ultimii ani au apãrut numeroase schimbãri în structura
calitativã ºi cantitativã a speciilor de peºti, ca urmare a
acþiunii factorilor antropici legaþi de dezvoltarea economicã
a bazinului Dunãrii.

Pescãriile din RBDD pot fi clasificate dupã biologia
peºtilor, metodele ºi zonele de pescuit în trei tipuri principale
ºi mai multe subtipuri (Nãvodaru, Staraº, 1995, pp. 241-248).

� Pescãria peºtilor de apã dulce (deltã, Razim-Sinoe,
Dunãre);

� Pescãria peºtilor migratori (scrumbie, sturioni);
� Pescãria peºtilor marini din zona litoralã.
Aceastã clasificare permite o analizã a stãrii stocurilor

de peºti pe tipuri de habitate, zone de pescuit, metode ºi
unelte de pescuit, precum ºi un management adecvat
(Nãvodaru et al., 2001, pp. 323-332).

Totuºi aceste pescãrii, de cele mai multe ori, se suprapun,
fiind vorba de pescãrii multispecifice, în care
managementul ºi evaluarea stocurilor se complicã.

Structura ihtiofaunei din bazinele acvatice ale deltei ºi
mãrimea stocurilor populaþiilor de peºti exploatabile
depind de factorii ecologici, ºi anume: regimul hidrologic,
condiþiile de reproducere (temperatura apei ºi
inundabilitatea), cantitatea bazei trofice, calitatea apei,
relaþiile interspecifice ºi intraspecifice, rata mortalitãþii ºi
natalitãþii naturale, precum ºi pescuitul ºi alþi factori
antropici. Pãsãrile ihtiofage ºi în special explozia
populaþionalã a cormoranului mare au un impact
semnificativ asupra pescãriilor de circa   7.000 t/an
(Nãvodaru et al., 2003, pp. 128-139).

În cadrul speciilor marine, sunt cuprinse ºi cele 4 specii
de sturioni marini migratori în Dunãre pentru reproducere –
morunul, ºipul, pãstruga, nisetrul.
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De asemenea, în cadrul celor 37 de specii de Dunãre
sunt cuprinse ºi cele douã specii de sturioni dulcicoli –
viza ºi cega.

Dinamica pe principalele componente ale resursei
pescãreºti. Factori cauzali. Reducerea suprafeþei
habitatelor

Dacã ne referim la Lunca Dunãrii, în anul 1957, din
suprafaþa de 466 mii ha în luncã, 94 mii ha deja îndiguite,
dar existau încã 366 mii ha din care 190 mii ha lacuri ºi
bãlþi ºi 100 mii ha terenuri inundabile în curs de îndiguire.
Îndiguirea a circa 85% din suprafaþa Luncii Dunãrii a  avut
urmãtoarele consecinþe (Bacalbaºa-Dobrovici, 1989,
pp. 455-468):

� reducerea zonelor de reproducere a speciilor de peºti
semimigratori din deltã care se reproduceau în
amonte, îndeosebi declinul accentuat al crapului
dupã 1960. Populãrile intense în perioada 1960-1965
cu puiet de crap produs în amenajãri piscicole
construite în acest scop nu au avut efectul scontat ºi
nu au putut suplini pierderea habitatelor naturale;

� regimul hidrologic al Dunãrii s-a modificat prin
creºterea amplitudinii ºi reducerea duratei viiturilor
în deltã;

� reducerea capacitãþii de retenþie a nutrienþilor de
cãtre zonele inundabile din luncã.

Deja la finele anului 1960 existau în Delta Dunãrii
6.730 ha îndiguite.

Programul de desecãri ºi amenajãri pentru agriculturã,
pisciculturã ºi silviculturã a cuprins treptat o suprafaþã totalã
de 103 mii ha, în general terenuri temporar inundate ºi terenuri
permanent inundate, care reprezentau zone de reproducere ºi
de creºtere a peºtilor, cu impact asupra mãrimii populaþiilor
de ciprinide (crap, plãticã, babuºcã, lin) din deltã.

Pânã în anul 1971 exista o corelaþie pozitivã între
nivelul apei (în Dunãre) în perioada de creºtere ºi mãrimea
capturilor (Leonte, 1969, pp. 29-37).

Dupã anul 1971 a dispãrut corelaþia între factorul
hidrologic ºi producþia de peºte datoritã îndiguirilor, fapt
demonstrat de corelaþia  clarã de tip liniar între dinamica
îndiguirilor ºi reducerea capturilor de ciprinide (Staraº,
1999, pp. 157-168).

O suprafaþã de 15 mii (15%) ha zone îndiguite a fost
reconectatã la sistemul natural ºi a redevenit zonã umedã,
în perioada 1995-2004, în cadrul Programului de
reconstrucþie ecologicã, finanþat de Ministerul Mediului
ºi parþial de Banca Mondialã.

Eutrofizarea ºi degradarea habitatelor
În perioada anilor ’60, conþinutul în nutrienþi în apele

Dunãrii în zona deltaicã varia (Drãgãºanu et al., 1960,
pp. 5-28) între  0,22-2,2 mg/l N (NO

3
) ºi 0-0,02 mg/l P(PO

4
).

Creºterea conþinutului de azot ºi fosfor în apele Dunãrii
spre sfârºitul anilor ’70 ºi în perioada urmãtoare pânã în
prezent la valori de 1-8 mg N/l ºi  0,1-0,3 mg P/l a determinat

valori de 0,5-3,0 mg N/l  ºi 0,008-0,3 mg P(total)/l în
ecosistemele deltaice, stimulând dezvoltarea explozivã a
algelor albastre ºi inhibarea dezvoltãrii vegetaþiei submerse
datoritã reducerii transparenþei apei.

Aceste procese au fost accelerate prin construirea de
noi canale pentru scopuri economice, debitele de apã (ºi
nutrienþi) preluate de canalele deltei din Dunãre crescând
de la 309 mc/s în anii ’60 la 620 mc/s în anii 1980-1989
(Bondar, 1993, pp. 285-291).

Efectul cumulat al creºterii acestor debite ºi al poluãrii
a condus la creºterea cantitãþilor anuale de nutrienþi preluate
de deltã din fluviu în perioada 1980-1989 comparativ cu
1960, de 14 ori ºi de 7 ori în cazul fosforului anorganic ºi,
respectiv, azot anorganic (Staraº, 2001, pp. 95-102).

Reducerea ariei habitatelor cu apa limpede de tip mezotrof
a antrenat declinul speciilor tipice de baltã: ºtiucã, lin º.a.,
care pânã la sfârºitul anilor ’70 deþineau ponderea în capturile
comerciale. În locul acestora au proliferat specii de ciprinide
cu un spectru mai larg al cerinþelor de habitat. Relaþia între
conþinutul de fosfor din apã, calitatea habitatului ºi structura
populaþiilor de peºti este tipicã pentru apele temperate
europene. Aceastã relaþie este valabilã ºi pentru Delta Dunãrii
cu mici deosebiri. Media anualã de 0,08-0,1 mg/l fosfor (to-
tal) reprezintã pragul critic care induce trecerea la tipul de
habitat eutrof ºi modificãri în structura populaþiilor de peºti,
declinul speciei ºtiucã fiind dramatic. Redresarea populaþiei
de ºtiucã la nivelul anterior anilor ’80 nu se poate realiza atât
timp cât se menþin aceste condiþii.

Programul de cercetare efectuat în comun de INCDDD
Tulcea ºi Institutul pentru Ape Interioare din Olanda în
perioada 1996-1999 a evidenþiat ºi descris existenþa unui
gradient al stãrii ecologice în lacurile din Delta Dunãrii
care, din punct de vedere al caracteristicilor biotice ºi
abiotice, au fost grupate în trei tipuri de lacuri, din care
structura asociaþiilor de plante ºi animale se apropie de cea
existentã pânã la sfârºitul anilor ’70.

În aceste lacuri specii de peºti indicatoare ca: ºtiuca,
linul, caracuda, þigãnuº, roºioara sunt bine reprezentate,
iar evoluþia lor în continuare  depinde de aportul Dunãrii
în nutrienþi, îndeosebi fosfor.

Influenþa factorilor de mediu asupra resursei
pescãreºti

Dintre factorii abiotici se impune sã amintim:
� Regimul hidrologic – în perioada dinainte de 1972

exista o relaþie directã între nivelul apei ºi producþia
de peºte din acelaºi an demonstrând existenþa unor
cantitãþi suficient de mari de ciprinide autohtone
care sã valorifice abundenþa de hranã datã de
nivelurile hidrologice mari în perioada de creºtere.
Dupã 1972, pe fondul îndiguirilor unor mari
suprafeþe  (1972-1989 de la 24 mii ha la 103 ha)
care constituiau zone de reproducere ºi expansiunii
carasului, specie exoticã, relaþia directã factor
hidrologic-capturã are o întârziere de 1-2 ani.
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� Raportul transparenþã/adâncime (T/H) – scãderea
dupã anul 1972 de la 1 la 0,2 în anumite perioade a
condus la defavorizarea speciilor limnofile, prin
intermediul efectelor ecologice ale dirijãrii
producþiei primare în fitoplacton ºi reducerea
macrofitelor.

� Oxigenul dizolvat  a oscilat în jurul valorii de saturaþie,
cu deficit local ºi temporar, care a provocat mortalitãþi
punctuale la peºti fãrã o tendinþã de generalizare.

� Nutrienþii – o creºtere accentuatã a concentraþiei în
deltã, mai ales dupã 1972,  (N) total anorganic
anii ’70 a favorizat dezvoltarea fitoplanctonului,
cu consecinþe în inhibarea dezvoltãrii macrofitelor
ºi schimbarea comunitãþilor de peºti.

� Substanþele poluante  (metale grele, pesticide,
hidrocarburi etc.) – creºterea poluãrii a avut efecte
distructive punctuale, atunci când au depãºit
concentraþiile letale, ºi efecte previzibil  negative, dar
mai puþin cunoscute atunci când peºtii au fost expuºi
pe termen lung sau accidental la concentraþii subletale.

Factorii biotici cu influenþã asupra resursei pescãreºti sunt:
� Fitoplanctonul – creºterea biomasei fitoplanc-

tonice, care a provocat înflorirea apei mai ales cu
alge albastre, a favorizat dezvoltarea speciilor de
peºti fitofagi în special a carasului.

� Zooplanctonul – scãderea diversitãþii ºi creºterea
abundenþei ºi biomasei zooplanctonului a condus
la îngustarea spectrului nutritiv al peºtilor,
favorizând un numãr redus de specii, în special
plãtica ºi batca, defavorizând altele mai ales în faza
de puiet.

� Bentosul – simplificarea  structurii calitative ºi
cantitative a bentosului a avut efecte negative asupra
speciilor de peºti bentofagi, în special a crapului.

Factorii antropici cu impact major asupra resursei pescãreºti:
� Îndiguirile au condus la pierderea habitatelor esenþiale

de reproducere ºi creºtere a puietului Ciprinidelor, mai
ales pentru specia crap (circa 103.000 ha).

� Barajele – de la Porþile de Fier I (1969) ºi Porþile de
Fier II (1983) au condus la întreruperea migraþiei
sturionilor ºi pierderea unei pãrþi importante din habi-
tatul de reproducere pentru speciile morun ºi nisetru.

� Exploatarea a determinat declinul stocurilor unor
specii de peºti, mai ales a celor afectate deja de
degradarea sau pierderea habitatelor (sturioni, crap,
ºtiucã, lin, caracudã). Utilizarea înainte de 1993 a
plaselor cu ochi de 26-28 mm scotea din populaþie
indivizi imaturi sexual. Deseori dupã 1992 s-a
depãºit captura durabilã recomandatã cu efecte în
scãderea producþiei anilor urmãtori.

� Pescuitul accidental are un impact negativ mai ales
în cazul puietului de scrumbie capturat în zona
litoralã la pescuitul speciilor mãrunte sau a puietului
de sturioni la pescuitul scrumbiei de la gurile Dunãrii.

Dinamica capturii pe tipuri de pescãrii
În ultimii 54 de ani (1960-2004), evoluþia pescãriilor

din actualul spaþiu al RBDD, reflectat de dinamica capturii
totale, a cunoscut patru perioade caracteristice.

Perioada 1960-1970 cu captura variabilã influenþatã
de regimul hidrologic al Dunãrii cu valori între 10.000 t ºi
20.000 t. Perioada 1970-1984 cu valori anuale aproximativ
constante în jurul valorii de 15.000 t, perioadã în care au
loc modificãri importante de mediu ºi în structura
comunitãþii peºtilor. Perioada 1984 -1994, în care are loc
un declin al capturii de la 15.000 t anual la 5.000-6.000 t.
Perioada 1995-2004, în care are loc o stabilitate a capturilor
în jur de 3.000 t (statisticã oficialã).

               Sursa: INCDDD Tulcea.

Dinamica capturilor totale ºi pe tipuri  de pescãrii
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Dinamica peºtilor de apã dulce reflectã trecerea
habitatelor de la comunitatea ºtiucã-lin spre comunitatea
ºalãu-plãticã prin declinul peºtilor rãpitori ºi dominanþa
peºtilor paºnici, odatã cu evoluþia apelor de la mezotrofie
spre hipertrofie (Nãvodaru, Staraº, 1995, pp. 241-248).

Structura capturii speciilor de apã dulce a cunoscut
schimbãri radicale; astfel crapul, linul ºi caracuda, cu
pondere importantã în perioada 1960-1972, au fost
înlocuite de caras ºi plãticã în perioada urmãtoare. Anul
1972 este anul de trecere de la ecosistemele mezotrofe spre
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cele eutrofe ºi apoi hipertrofe, datorat creºterii nutrienþilor
(N ºi P) aduºi de apele Dunãrii în deltã ºi Marea Neagrã
(Nãvodaru et al., 2002, pp. 329-348).

Pescãria peºtilor  migratori are o evoluþie diferitã în
funcþie de stocurile componente.

Scrumbia de Dunãre are o evoluþie ciclicã a capturilor,
cu minime sau maxime la 10-11 ani, în perioada 1960-1998,
minima absolutã a fost de 200 t, iar maxima de 2.400 t
(Nãvodaru, Waldman, 2003).

Sturionii cunosc un declin continuu de la circa 300 t (în
1960) la circa 8 t (în 1998) dupã care revin la 20-30 t dupã
anul 2000. Pe întreaga perioadã analizatã, morunul ºi nisetrul
sunt cele mai afectate specii, se pare datoritã întreruperii
migraþiei la barajele de la Porþile de Fier, schimbãrii
condiþiilor de mediu ºi supraexploatãrii. Totuºi, un studiu
recent consacrat pescãriei sturionilor demonstreazã cã
producþia de sturioni realã din RBDD este mult mai mare
decât cea din statisticã, ridicându-se la circa 70 t.

Concluzia generalã este cã stocurile de peºti au scãzut,
dar nu atât cât aratã statisticile comerciale, situaþia fiind
diferitã pe tipuri de pescãrii, iar structura comunitãþilor de
peºti s-a schimbat. Aceastã evoluþie s a datorat în principal
modificãrilor de mediu ºi exploatãrii.

Dinamica efortului de pescuit
Efortul de pescuit înainte de 1989 era þinutã la un nivel

constant prin politica de planificare a statului, aceasta
ajungând la circa 1.000 pescari permanenþi. În perioada
1990-2000, capacitatea de pescuit creºte rapid pe fondul
lipsei reglementãrilor „intrãrilor” în pescãrie. În aceastã
perioadã numãrul permiselor emise de Administraþia
Biosferei Delta Dunãrii creºte pânã la cca. 2500 în anul
1998. Ca urmare a recomandãrilor Institutului Naþional de
Cercetare-Dezvoltare Delta Dunãrii, ARBDD reduce treptat
ºi limiteazã numãrul permiselor la 1.500 pescari, ajungând
în anul 2005 la 1.365 permise avizate. Din analiza efortului
în perioada 1999-2000 pe zonele de cercetare (circa 50%
din suprafaþa RBDD) s-a observat clar tendinþa de creºtere
a efortului cu riscul supraexploatãrii stocurilor. Perioada
1990-2000 este marcatã ºi de creºterea numãrului de setci
utilizate în deltã ºi de nãvoade în Razim-Sinoie, pe fondul
scãderii numãrului de vintire. Dupã anul 2000, capacitatea
ºi efortul de pescuit scade datoritã introducerii
reglementãrilor privind controlul intrãrilor (limitarea
numãrului pescarilor la 1.500), reglementare mai robustã,
dar mai eficientã ºi totodatã controlabilã de administrare
durabilã a resurselor pescãreºti în comparaþie cu
reglementarea ieºirilor (cote de capturã), instrument incert
de administrare durabilã datoritã calitãþii datelor de capturã
ºi lipsei datelor de efort de pescuit, oarecum ºi limitarea
ºtiinþei care dau incertitudini în estimarea producþiilor
durabile (Cerniºencu et al., 1997).

Estimarea stocurilor de peºti pentru o utilizare
durabilã

Estimarea stocurilor de peºti este necesarã pentru a mãsura
efectele unor activitãþi ca de exemplu: suprapescuitul, poluarea
accidentalã, lucrãri de desecare, regularizare, reconstrucþie
ecologicã, populare, introducerea a noi specii sau la
gospodãrirea apelor (Cowx, 1995, pp. 375-387).

Oricum, în multe  cazuri ºi în particular în marile bazine
acvatice, rezultatele sunt dezamãgitoare datoritã problemelor
de estimare a  abundenþei absolute a  populaþiilor de peºti
prin metodele ºtiinþifice actual disponibile.

Cauza principalã  a erorilor în estimarea stocurilor este
eficienþa slabã a eºantionãrii peºtilor ºi în al doilea rând
eºecul în îndeplinirea  asumãrilor de ipoteze cerute de
metodele sau modelele de estimare. Deºi cercetãtorii,
cunoscând faptul cã asumãrile de ipoteze nu sunt
îndeplinite, atrag atenþia asupra gradului mare de
incertitudine în estimarea stocurilor, totuºi administratorii
interpreteazã rezultatele ca ºi când nu ar exista posibilitãþi
de eroare.

Sursa: Nãvodaru et al., 1999.

Dinamica capturilor peºtilor migratori (scrumbie, sturioni)
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Pescuitul la Marea Neagrã cunoaºte un regres accentuat
al capturilor de la circa. 10.000 t la sub 100 t, în perioada
analizatã, iar din capturi dispar speciile valoroase precum
stavridul, chefalul, calcanul ºi hamsia, rãmânând speciile
mãrunte cu valoare economicã micã.

Cercetãrile din anii 1996-1997, asupra capturilor care
nu se înregistreazã în statistici, fie legale (pescuit sportiv
ºi pescuit permis populaþiei locale) ºi ilegale (piaþa neagrã
ºi braconaj), au estimat cã nivelul capturilor din RBDD
este mult mai mare decât al capturilor comerciale statistice.

Sursa: INCDDD Tulcea.

Estimarea capturii reale totale din RBDD prin adãugarea la

statistica comercialã oficialã a capturilor neînregistrate

formate din cota populaþiei locale, cota pescuitului sportiv ºi

piaþa neagrã

0

5000

10000

15000

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

C
ap

tu
ra

 (t
)

Piata neagra
Inregistrata



E
co

n
o

m
ie

 te
o

re
ti

cã
 º

i a
p

lic
at

ã

82

În consecinþã, administrarea pescãriilor interioare este
departe de a fi o ºtiinþã exactã. Deciziile sunt adesea bazate
pe informaþii de slabã calitate ºi pe baza experienþei
cercetãtorilor ºi administratorilor. Noua dezvoltare în
metodele de eºantionare (metoda hidroacusticã sau
pescuitul electric cu anozi multipli) încearcã sã acopere
multe limitãri de estimare, însã sunt foarte costisitoare, iar
precizia lor în apele inferioare puþin adânci este încã foarte
micã.

Obiectivele estimãrii stocurilor în pescãriile
interioare

Informaþiile necesare a fi colectate sunt dependente de
obiectivele de management pentru utilizarea durabilã.
Obiectivele administrãrii pescãriilor sunt reprezentate în
urmãtoarele categorii:

� Evaluarea stãrii stocurilor de peºti pentru
conservare ºi îmbunãtãþire;

� Monitorizarea pe termen lung a schimbãrilor ca
rezultat al factorilor naturali ºi activitãþilor
antropice;

� Evaluarea rãspunsului activitãþilor de
administrare îndreptate direct asupra sistemelor
acvatice cum ar fi popularea sau introducerea de
noi specii, îmbunãtãþirile habitatelor, calitãþii
apei, regularizãrii debitelor, reconstrucþia
ecologicã etc.;

� Estimarea  distrugerilor de mediu, cum ar fi
estimarea postimpact a poluãrii accidentale,
omorârea peºtilor sau efectele catastrofelor natu-
rale ca seceta sau inundaþia;

� Evaluarea impactului de mediu a efectelor
dezvoltãrii activitãþilor socioeconomice din
bazinele hidrografice asupra pescãriilor.

Datele necesare pentru fiecare din obiectivele de
administrare variazã în funcþie de precizia necesarã în
sprijinirea procesului decizional.

Uneori scopul este sã se estimeze mãrimea populaþiei,
de exemplu când se comparã populaþia cu captura, ori
densitatea populaþiei (abundenþa sau biomasa pe unitatea
de suprafaþã), de exemplu când se doreºte estimarea
eficienþei populãrilor. Ambii parametri (mãrimea populaþiei
ºi densitatea) sunt parametric absoluþi ºi necesitã resurse
considerabile pentru a fi estimaþi.

Adesea, scopul este sã se estimeze schimbãrile
temporale ori spaþiale ºi tendinþele, ca de exemplu în
monitoringul de mediu ori impactul reglementãrilor. În
acest caz este suficient sã se facã o estimare a parametrilor
relativi (prezenþã/absenþã sau capturã pe unitate de efort),
care permite compararea, dar nu necesitã determinarea
absolutã.

Estimarea relativã a parametrilor populaþiei este mai
puþin costisitoare decât estimarea absolutã ºi în multe
cazuri poate fi mult mai adecvatã.

Metode de estimare a abundenþei populaþiilor
 de peºti

Cele mai cunoscute metode de estimare a abundenþei
populaþiilor de peºti sunt urmãtoarele:

� Metoda pescuirii succesive sau golirea eºantionului
(DeLury)

� Metoda capturãrii – marcãrii – recapturãrii
(Petersen)

� Metoda calibrãrii uneltei de pescuit
� Metoda eºantionãrii capturã-efort
� Metoda hidroacusticã
� Metoda omorârii peºtilor (otravã sau explozive)
� Metoda ariei maturate
� Metode de estimare a abundenþei relative.

Metodele de estimare a stocurilor de peºti
Actual se cunosc douã tipuri de metode de estimare a

stocurilor (Sparre et al., 1989, pp. 243-261; 337):
�   Metode analitice de estimare a stocurilor;
�� Metode simple holistice de estimare a stocurilor.

Metode analitice de estimare a stocurilor de peºti
Organizarea etapelor de estimare a stocurilor se face

dupã diagrama redatã mai jos.

Estimarea producþiei Maxime Durabile (MSY) este
dependentã de datele disponibile.

Latura stângã a diagramei, care nu dispune de captura
totalã, ci numai de eºantioane din capturã, este suficientã
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pentru a estima producþia pe recrut (Y/R) sau biomasa pe
recrut (B/R), ca o funcþie de mortalitate prin pescuit. În
final se optimizeazã exploatarea prin fixarea efortului de
pescuit astfel încât sã cadã pe linia de exploatare echilibratã
(eumetricã), obþinându-se un randament maxim pe recrut
(MSY relativ), fãrã a cunoaºte producþia maximã durabilã
(MSY absolut).

Când se cunoaºte captura totalã, (latura din dreapta
diagramei) se poate modela structura/ compoziþia stocului
pe mãrimi sau vârste, se poate stabili mortalitatea prin
pescuit a întregului stoc, se poate calcula  MSY absolut,
pentru un pescuit optim.

În cercetãrile de estimare a stocurilor se utilizeazã
calcularea MSY absolut, estimare dependentã de
credibilitatea capturilor totale oficial înregistrate. Erorile
de estimare a MSY absolut sunt proporþionale cu acurateþea
capturilor înregistrate.

Metode simple holistice
Sunt metode alternative de estimare a stocurilor ºi

folosesc informaþii/date dependente de pescãrie (capturã
ºi efort de pescuit) sau date/informaþii independente de
pescãrie (pescuit de cercetare).

s-ar înregistra efortul pe unealtã de pescuit, zonã ºi specie,
problemele ar apãrea la standardizarea efortului de pescuit
(determinarea ºi elaborarea unor formule de transformare a
efortului de la unealtã la alta). Metoda a fost folositã de
INCDDD – Tulcea o singurã datã la estimarea alternativã a
capturii durabile din complexul Razim-Sinoe.

Aria zonei pescuite/maturate, descrisã de latura din
dreapta diagramei, este o metodã de estimare primarã a
stocurilor de peºti. Metoda implicã pescuitul unei suprafeþe
cunoscute cu traulul sau nãvodul. Principalele limitãri sunt
selectivitatea uneltei, precum ºi distribuþia neuniformã
spaþialã ºi temporalã a indivizilor. Metoda este costisitoare,
iar rezultatele au erori mari datorate migraþiilor ºi/sau
concentrãrilor de peºti etc.

Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare Delta
Dunãrii (INCDDD) evalueazã starea pescãriilor, nivelul
stocurilor ºi fundamenteazã reglementãrile de pescuit prin
programul de cercetare finanþat de la buget, avizat de
Academia Românã ºi implementat de ARBDD.

În scopul determinãrii stãrii stocurilor, anual în
perioada 1991-2004 au fost eºantionate speciile caras,
plãticã, babuºcã, ºalãu ºi ºtiucã, din complexele lacustre
ale RBDD, media unui eºantion fiind de 1.000 de
exemplare pe specie ºi zonã de pescuit.

În complexul Razim-Sinoe, eºantioanele au fost
prelevate numai de la unealta nãvod, iar în lacurile din
Delta Dunãrii, eºantionajul s-a efectuat atât la uneltele de
pescuit pasiv, cât ºi la cele active.

Parametrii de creºtere ºi exploatare (L∞, K, to, F, M, Lc)
se calculeazã pe baza eºantioanelor din capturi cu ajutorul
modelelor de analizã a exploatãrii stocurilor utilizate
pentru stocurile marine ºi recomandate de FAO.

Ca rezultat al caracteristicilor diferite ale uneltelor de
pescuit (ochiuri ale plasei mai mici în Delta Dunãrii decât în
Razim-Sinoe), lungimea primei capturi (Lc) în lacurile din
Delta Dunãrii este mai micã faþã de complexul Razim-Sinoe.

Datoritã modului diferit de exploatare (ochi de plasã
mai mic ºi sezon de pescuit mai lung în deltã decât în
Razim-Sinoe), producþia pe recrut (Y/R) în Delta Dunãrii
tinde sã fie cu 35% mai micã la caras ºi, respectiv, cu 50%
mai micã la plãticã, faþã de complexul Razim-Sinoe.

Evaluarea biomasei exploatabile, a producþiei
durabile ºi efortului de pescuit

Analiza exploatãrii ºi a cãilor de optimizare se realizeazã
anual pentru speciile cu importanþã economicã pe baza
analizei configuraþiei izopletelor Y/R – modelul Beverton-
Holt, determinându-se valoarea optimã a coeficientului de
mortalitate prin pescuit (Fo), astfel ca aceasta sã se afle pe
curba de pescuit „eumetric” menþinând lungimea la prima
capturã (Lc) constantã (Staraº et al., 1996).

Cu ajutorul valorii optime a „intensitãþii” pescuitului
se simuleazã/modeleazã efectele asupra populaþiei prin
metoda Thompson/Bell, din care rezultã valorile biomasei
exploatabile optime ºi producþia durabilã.

Legenda pentru cele douã diagrame de mai sus:

Modelul surplusului de producþie (Schaefer/Fox)
descris de latura din stânga diagramei necesitã ºiruri lungi
de date de înregistrare a capturii ºi efortului de pescuit pe
zone ºi specii de peºti. Deºi pentru Delta Dunãrii existã
ºiruri de date de capturã pe specii, ele nu sunt localizate cu
precizie în spaþiu, iar datele de efort de pescuit lipsesc
total. O altã problemã este utilizarea la pescuit a unor unelte
diferite, modelul global cerând exprimarea efortului de
pescuit într-un sistem unitar (zile nãvod, zile setcã, zile
talian sau vintir). Pentru folosirea acestor metode, dacã
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Din analiza stãrii ºi exploatãrii stocurilor în perioada
1991-1993, s-a constatat cã optimizarea intensitãþii
exploatãrii nu este o mãsurã realizabilã pe termen scurt ºi
nici suficientã, având în vedere exploatarea timpurie a
populaþiilor piscicole datoritã mãrimii laturii ochiului
plaselor de pescuit  de 26-28 mm în Delta Dunãrii ºi 40 mm
în Razim-Sinoe. S-a optat astfel pentru a doua alternativã:
modificarea lungimii la prima capturã prin  majorarea
laturii ochiului plaselor de pescuit în Delta Dunãrii la
32 mm, iar în Razim-Sinoe la 50 mm.

Diferenþe între producþiile durabile estimate ºi
producþiile realizate, mai pronunþate în Delta Dunãrii, sunt
datorate atât limitelor modelelor utilizate pentru evaluarea
stocurilor, care presupun asumarea unui sistem de parametri
constanþi, dar ºi tendinþei agenþilor economici de exploatare
a stocurilor la nivelul existent în anul respectiv, indiferent
de structura  pe vârste a populaþiilor. Nivelul resursei ºi al
capturilor în acest regim de exploatare este instabil: în
urmãtorii 2-3 ani dupã anii hidrologici favorabili, biomasa
ridicatã a stocurilor se exploateazã în proporþie de peste
50%, diminuându-se rezervele pentru anii mai puþin
favorabili.

Proprietatea asupra resursei pescãreºti
Dreptul de pescuit
Modul de organizare a pescãriei pe cursul Dunãrii, în

Delta Dunãrii ºi la Marea Neagrã a cunoscut mai multe etape.

Perioada otomanã  (1420-1878): Controlul statului
prin arendã

Administraþia turceascã a acordat o mare importanþã
pescuitului. În Dobrogea a funcþionat o dregãtorie condusã
de un aga, cu atribuþii în perceperea arenzilor pentru dreptul
de pescuit, a taxelor vamale, dar ºi de efectuarea unor lucrãri
de întreþinere a bãlþilor, gârlelor etc. Reglementãrile
prevedeau ca dreptul de pescuit sã fie atribuit pescarilor de
cãtre arendaºul bãlþilor contra unei dijme în naturã de 15%.
Cazurile de majorare abuzivã a dijmei, precum ºi conflictele
între pescari ºi arendaºi se rezolvau de dregãtorie.

Perioada ANTIPA 1896-1954: Exploatare directã prin
Regie de stat

În anul 1895 s-a adoptat sistemul Regiei de Stat, care a
devenit ulterior Administraþia PARID prin Legea din anul
1929. Dreptul de pescuit în apele statului s-a acordat de
cãtre PARID la început prin licitaþie, iar începând cu anii
1910-1911 prin învoieli individuale direct pescarilor, con-
form legii pescuitului din anul 1896. Dijma încasatã de
cãtre stat era de 20-35% din valoarea peºtelui, dar existau
zone de pescuit foarte productive, unde se percepeau dijme
mai ridicate.

Arendarea bãlþilor a fost apreciatã de cãtre adepþii
Administraþiei de stat ca dezastruoasã atât pentru resursã,
cât ºi pentru pescari, singurii avantajaþi fiind antreprenorii
(Antipa, 1905, 1911, 1935), în timp ce alte personalitãþi

ale vremii au susþinut contrariul (Daia, 1931, fost director
general al Administraþiei). Din acest punct de vedere
opiniile sunt diferite, argumentate ºi din poziþia pe care
s-a aflat autorul acestora.

În perioada 1920-1924 se eliberau 2.000-3.000
permise de pescuit, dar numãrul pescarilor era de 4.000-
5.000 având în vedere cã o parte din aceºtia erau angajaþi
de cãtre cei cu permise (Daia, 1931, p. 49).

În anii 1905-1906, dreptul de pescuit se acordã prin
licitaþie, licitându-se procentul din valoarea cantitãþii pescuite
cuvenit statului. Deoarece unii întreprinzãtori mai înstãriþi
ofereau cote foarte mari îndepãrtând pescarii adevãraþi,
începând din anii 1910-1911 s-a adoptat contractul de
învoialã cu cote fixe, încheiat numai cu pescarii propriu-ziºi.
Rezultatele au fost pozitive atât pentru starea materialã a
pescarilor, cât ºi pentru preþul peºtelui (Antipa, 1911, p. 51).

Cantitãþile pescuite în apele interioare ale Deltei
Dunãrii ºi complexului Razim-Sinoe în perioada 1920-
1924 erau de 6-14 mii tone/an.

Administraþia de stat a perceput în Regiunea Tulcea în
aceiaºi perioadã o cotã medie de 30% din valoarea peºtelui
pescuit prevãzutã în contractele de învoialã cu pescarii-vânã-
torii, în care se menþionau toate obligaþiile pãrþilor.

Cotele plãtite cãtre stat variau astfel:
� 20% la peºte proaspãt ºi 18% la peºte sãrat la Marea

Neagrã;
� 20% la peºte proaspãt ºi 18% la peºte sãrat la

Dunãre;
� 35% la peºte proaspãt ºi 31% la peºte sãrat în bãlþi.
(De menþionat cã în perioada 1910-1911, în unele zone

din deltã statul percepea cote de 50-60%).
Pescarii erau proprietarii uneltelor de pescuit ºi aveau

obligaþia executãrii unor lucrãri mãrunte. Pescarii care nu
posedau unelte de pescuit puteau face învoieli cu
proprietarii de cherhanale care posedau unelte. Aceastã
practicã era folositã mai ales în cazul uneltelor costisitoare,
de tipul nãvoadelor. În general era acceptat principiul
împãrþirii valorii peºtelui astfel: 1/3 pentru stat, 1/3 pentru
muncã, 1/3 pentru unelte. Administraþia executa lucrãrile
de amploare mai mare cu privire la întreþinerea canalelor.

Peºtele pescuit se preda în pãstrare pentru ambalare,
sãrare etc. pânã la expediþie la centrele de primire
(cherhanale), pescarii plãtind pentru aceste operaþiuni pânã
la 20% din preþul de vânzare.

Comercializarea peºtelui în timpul Administraþiei de
stat s-a practicat în 2 moduri:

� prin licitaþie în locuri speciale: perioadele 1895-
1910, 1928-1947;

� cu preþuri fixate de stat: perioada 1910-1928;
rezultatele fiind negative, s-a revenit la sistemul
anterior.

Comerþul angro prin licitaþie era controlat de cãtre
Administraþie, acest control evoluând în mai multe forme,
pânã la organizarea transportului ºi vânzarea peºtelui la
halele din Galaþi ºi Brãila de cãtre agenþii proprii, pescarii
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suportând costul acestor operaþiuni, suplimentar faþã de
cota de pescuit.

Concesionarea zonelor de pescuit s-a practicat în timpul
Regiei de Stat în pescãriile din Lunca Dunãrii, dar nu în deltã.

În anul 1914 a luat fiinþã în judeþul Tulcea prima
cooperativã de pescuit din România, numãrul acestora
ajungând în anul 1929 de peste 70 în toatã zona inundabilã
a Dunãrii. Cooperativele din Lunca Dunãrii au pescuit prin
arendarea bãlþilor, iar cele din deltã pe bazã de contracte
cu învoialã, asemenea pescarilor individuali. Deoarece
iniþiativa organizãrii cooperativelor aparþinea unor
persoane în care pescarii nu au avut încredere, iar
administraþia nu a sprijinit aceastã formã de organizare,
numãrul cooperativelor care au funcþionat efectiv a fost de
34. Dupã unele opinii suficient de argumentate, aceastã
formã de organizare ar fi fost superioarã regiei de stat.

Dupã anul 1945, în majoritatea zonelor de pescuit s-au
format ºi s-au dezvoltat cooperative de pescari, inclusiv în
Delta Dunãrii. Astfel, în anul 1947, cooperativa cuprindea
80% din numãrul pescarilor din România. Cooperativele
aveau prioritate în arendarea bãlþilor, iar Administraþia de
stat percepea 30% din valoarea peºtelui ºi stabilea preþuri
maximale. Din valoarea rãmasã, 50% trebuia plãtitã
proprietarilor de unelte. Administraþia de stat era
reprezentatã de o Direcþie a Pisciculturii ºi Pescuitului care
a aparþinut pe rând Ministerului Agriculturii sau
Ministerului Industriei Alimentare. În anul 1953 erau deja
constituite în locul cooperativelor societãþi ºi întreprinderi
de stat care aveau în administrare zone de pescuit ºi dotarea
de unelte necesarã. Treptat, statul a devenit proprietarul
întregii cantitãþi de peºte pescuit, iar pescarii au devenit
angajaþi, primind un salariu în funcþie de cantitatea pescuitã
la preþuri fixate pentru fiecare specie.

Perioada 1954-1990: Controlul total al statului -
controlul intrãrilor (numãr de pescari ºi unelte)

Dupã anul 1947, trecerea la sistemul economiei
centralizate de stat s-a fãcut treptat prin intermediul
cooperativelor de pescari, care la acea vreme cuprindeau
peste 80% din pescarii din România. Cooperativele aveau
prioritate în dobândirea dreptului de pescuit, pentru o dijmã
de 30% din valoarea peºtelui. Prin Decretul nr. 43/1954 a
fost abrogatã Legea pescuitului din 1896, iar prin Hotãrârea
nr.184/1954, s-a stabilit cã dreptul de pescuit se acordã
exclusiv organizaþiilor economice de stat (formate din
fostele cooperative), de cãtre Ministerul Agriculturii,
Ministerul Industriei Alimentare ºi Sfaturile Populare.

În anul 1974 a fost promulgatã Legea pescuitului ºi
pisciculturii, care s-a aplicat pe întreg teritoriul þãrii, cu
prevederi speciale pentru Delta Dunãrii, Razim-Sinoe ºi
litoralul Mãrii Negre. O parte din reglementãri se aplicã ºi
astãzi, deoarece nu existã încã o lege nouã.

În Delta Dunãrii, administrarea pescãriilor s-a fãcut în
ultima perioadã de una sau mai multe întreprinderi
organizate pe principii teritoriale.

Începând cu anul 1961, în activitatea acestora a intrat
ºi piscicultura, suprafaþa amenajatã în acest scop ajungând
la 45 mii ha.

Acordarea dreptului de pescuit pescarilor, controlul
respectãrii reglementãrilor ºi comercializarea peºtelui s-au
fãcut de aceleaºi întreprinderi. Dupã anul 1970, activitatea
de pescuit ºi piscicultura a fost integratã în Centrala Delta
Dunãrii, care a cuprins ulterior aproape toate sectoarele
economice de valorificare a resurselor naturale din teritoriu.

Dupã desfiinþarea Centralei în anul 1990 s-au format
21 de societãþi comerciale de stat cu profiluri diferite, din
care 10 cu profil pescãresc, numãrul acestora ajungând la
11 societãþi cu profil de pescuit ºi pisciculturã ºi alte douã
numai de pisciculturã. Prin actul de constituire aceste
societãþi au primit pentru administrare atât amenajãrile
piscicole, cât ºi suprafeþe de bãlþi ºi lacuri pentru pescuit.

Perioada 1991-2001: Tranziþie de la controlul statului
→ acces liber → controlul statului prin concesiune/
autorizare individualã → controlul ieºirilor (cote de
capturã) → controlul intrãrilor (numãr de pescari ºi unelte)

Începând cu anul 1991, dreptul de pescuit s-a acordat
de cãtre Administraþia Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii
sub formã de autorizaþii de mediu societãþilor comerciale
de stat, dar în mod treptat ºi societãþilor private, care la
rândul lor eliberau un numãr de permise de pescuit nelimitat
în funcþie de interesele economice. Acelaºi sistem a
funcþionat ºi dupã apariþia Legii Rezervaþiei Biosferei
nr. 82/1993, deºi legea prevedea concesionarea suprafeþelor
agenþilor economici ºi populaþiei locale, „care are drept de
preemþiune”. Sistemul acordãrii dreptului de pescuit prin
concesionarea suprafeþelor prin licitaþie nu a fost aplicat,
oricum, accesul la licitaþie la acea vreme era posibil doar
pentru societãþile comerciale. Legea nr. 69/1996 a nuanþat
sensul imperativ al art. 10 din Legea nr. 82/1993 prin
formularea „ARBDD poate concesiona…”,  cu semnificaþie
de opþiune. În ultimul aliniat al acestei legi se mai
menþioneazã cã dreptul de valorificare a resurselor acvatice
ºi terestre se face pe baza permisului eliberat de
Administraþia Rezervaþiei.

Prin urmare, din punct de vedere juridic, Legea nr. 69/
1996 a creat douã opþiuni de acordare a dreptului de pescuit:

� Concesionarea suprafeþelor pentru pescuit prin licitaþie;
� Acordarea dreptului de pescuit direct, sub formã de

permis de pescuit.
A doua opþiune permite acordarea dreptului de pescuit

de cãtre Administraþia de stat (ARBDD) direct pescarilor,
ca instrument de reglementare a  accesului la resursã ºi
totodatã ca primã etapã a strategiei de privatizare a
pescuitului.

Începând cu anul 2001, dreptul de pescuit ºi autorizarea
pescuitului se acordã de Administraþia Rezervaþiei Biosferei
Delta Dunãrii, în conformitate cu noua Lege nr. 192 privind
fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura promulgatã pe
20/04/2001.
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Dreptul de pescuit în scop comercial al fondului piscicol
natural (art.14) se atribuie fie prin concesionare, pe bazã
de licitaþie publicã, societãþilor comerciale, asociaþiilor de
pescari ºi alte forme de asociere ºi prin eliberare de permis
de pescuit individual  pescarilor profesioniºti în scopul
exercitãrii pescuitului. Deci ºi Legea pescuitului nr. 192/
2000, asemenea  Legii nr. 69/1996, stipuleazã acordarea
în douã moduri a dreptului de pescuit (concesionare sau
direct pescarilor).

Conform noii legi a pescuitului (192), persoanele
juridice care au dobândit dreptul de pescuit în scop
comercial prin concesionare elibereazã permise de pescuit
individual pescarilor profesioniºti angajaþi sau membrilor
asociaþiei, în limita numãrului stabilit de administrator.

În RBDD, exploatarea resursei pescãreºti în limita
capacitãþii de suport în spaþiul care constituie domeniul
public de interes naþional este administratã de ARBDD
(administrator) conform Art. 10 din Legea nr. 82/1993  privind
constituirea RBDD, modificatã prin Legea nr. 69/1996.

Prin HG nr.1360/1996  se aprobã concesionarea unui
numãr de 21 zone de pescuit pe teritoriul RBDD, mãsurã
care nu a fost pusã în practicã.

În aprilie 1997, INCDDD Tulcea elaboreazã proiectul
„Îmbunãtãþirea managementului pescãriei în RBDD”,
cuprinzând Planul de acþiuni pentru privatizarea dreptului
de pescuit ºi de constituire a asociaþiilor de pescari privaþi,
urmat de HG nr. 516/12.09.1997, care abroga HG nr. 1360/
1996 ºi prin care dreptul de pescuit se atribuie direct
pescarilor pe bazã de permis de pescuit eliberat de ARBDD.

În luna octombrie 1998 a luat fiinþã prima asociaþie de
pescari la Enisala, proiect-pilot finanþat de Banca Mondialã
ºi executat de INCDDD (asistenþa tehnicã ºi juridicã),
urmatã de constituirea altor asociaþii.

Legea privind fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura
nr.192/2001 prevede la art.14 cã dreptul de pescuit se
atribuie de cãtre administratorii statului (inclusiv ARBDD)
în douã moduri: prin concesionare (contractele existente
dând drept de preemþiune) sau prin eliberare de permise
de pescuit individual pescarilor profesioniºti. A doua
opþiune era teoreticã în amonte de Delta Dunãrii, unde
existau deja contracte de închiriere.

Pentru Delta Dunãrii, prin HG nr. 311/2002 se aprobã
concesionarea a 25 zone de pescuit, urmatã de
concesionarea a 24 zone în perioada 2002-2003. A fost o
decizie politicã, care nu a þinut seama de rezultatele celor
douã proiecte din 1997 ºi 1998.

Asociaþiile de pescari constituite nu au avut dotarea
necesarã conform caietelor de sarcini, nu au putut participa
la licitaþii ºi s-au destrãmat.

Societãþile comerciale concesionare administreazã di-
rect activitatea economicã de pescuit pe suprafeþele
domeniului public de interes naþional, contra unei taxe de
redevenþã. Pescarii primesc 20% din valoarea peºtelui
pescuit în baza unor contracte de muncã sau contracte de
prestãri servicii.

Legea nr. 113/2005 eliminã ambiguitãþile generate de
cele douã opþiuni complet diferite din Legea nr.192/2001
privind dreptul de pescuit, stabilind cã dreptul de pescuit
se atribuie în mod direct pescarilor sau organizaþiilor de
pescari recunoscute în baza criteriilor stabilite de
autoritatea centralã pentru pescuit ºi acvaculturã.

Legea vine în sprijinul procesului de aderare la UE ºi
este în acord cu Reglementarea Consiliului UE nr. 104/
2000, care prevede ca „organizaþiile de producãtori sunt
coloana vertebralã a organizaþiei pieþei comune” ºi
defineºte „producãtorul” ca fiind persoana fizicã sau legalã
care produce produse pescãreºti din apele interioare ºi
marine (peºte viu, peºte proaspãt, sãrat, uscat. etc) pânã la
prima vânzare.

Legea nr. 113/2005 genereazã însã conflicte legate de
contractele de concesionare existente. Aceste conflicte ar
fi fost evitate dacã Legea nr.113/2005 ar fi fost promulgatã
în 1997-1998.

3. Aspecte legislative ºi instituþionale privind
valorificarea durabilã a resursei pescãreºti

Principala lege care reglementeazã activitatea de
pescuit ºi piscicultura în România este Legea nr. 192/
2001 cu reglementãrile ºi completãrile ulterioare, iar
stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la normele de
pescuit ºi protecþie a fondului piscicol se face prin hotãrâri
de guvern care se actualizeazã periodic în funcþie de rata
inflaþiei. Noua Lege nr. 113/2005 reglementeazã accesul
la resursele acvatice vii direct pescarilor, persoane fizice
sau juridice ºi organizaþiilor de pescari (art.14) ºi deleagã
gestionarea durabilã a resurselor acvatice vii
Administraþiei Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii în
teritoriul RBDD (art.II1). Legea nr. 113/2005 schimbã radi-
cal accesul la resursã, atribuindu-l direct pescarilor, spre
deosebire de Legea nr. 192/2001 ºi Legea nr. 82/1993
care atribuiau accesul la resursã prin concesionare.

Obiectivul de „valorificare durabilã a resurselor
regenerabile” este înscris în Legea protecþiei mediului,
nr.137/1995, Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României
la Convenþia privind conservarea vieþii sãlbatice a
habitatelor naturale din Europa, adoptatã la Berna la
19 septembrie 1979, Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea
Convenþiei  privind diversitatea biologicã, semnatã la Rio
de Janeiro la 5 iunie 1992.

Legea nr. 69/1994 pentru aderarea României la
Convenþia privind comerþul internaþional cu specii
sãlbatice de florã ºi faunã ameninþate, adoptatã la Wash-
ington la 3 martie 1973 (CITES), ºi Legea nr. 82/1993 de
constituire a RBDD.

Prin Legea nr. 82/1993 cu modificãrile ulterioare,
Administraþia Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii, are
urmãtoarele atribuþii legate de pescãrie:

� administreazã patrimoniul natural din domeniul
public de interes naþional (art. 4);
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� evalueazã starea resurselor naturale ºi nivelul de
valorificare (art. 6);

� emite acordul ºi autorizaþia de mediu privind
organizarea ºi desfãºurarea activitãþilor economice
(art. 6);

� exercitã controlul asupra modului de aplicarea
prevederilor autorizaþiilor (art. 6);

� poate concesiona suprafeþe ce aparþin domeniului
public de interes naþional agenþilor economici
autorizaþi pentru valorificarea resurselor (art.10)
(aceastã atribuþie a fost anulatã de Legea nr. 113/
2005 art.II).

Ordinul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului nr. 647/2001 stabileºte procedura de aprobare a
activitãþilor de recoltare, capturare ºi achiziþie  a plantelor
ºi animalelor (inclusiv peºti) din flora ºi fauna sãlbaticã,
de pe teritoriul þãrii, în scopul comercializãrii pe piaþa
internã sau la export. Astfel, Administraþia Rezervaþiei
Biosferei Delta Dunãrii elibereazã autorizaþiile de mediu
pentru recoltarea/capturarea/achiziþia oricãror resurse
biologice de pe teritoriul RBDD. Actul normativ mai
stabileºte cã Acordul de mediu trebuie sã aibã avizul
Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a
Academiei Române, pe baza studiilor de evaluare efectuate
de instituþii ºtiinþifice ºi de învãþãmânt de specialitate,
desemnate de Comisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii.

Mai nou, prin Legea nr. 113/2005, Agenþia Naþionalã
pentru Pescuit ºi Acvaculturã (ANPA) acrediteazã instituþiile
de învãþãmânt ºi cercetare ºi asociaþiile profesionale
nonguvernamentale pentru evaluarea ºi estimarea resurselor
acvatice. Tot ANPA, care are atribuþii de elaborare de
strategii, politici structurale, reglementare, control ºi
inspecþie, stabileºte cotele anuale de pescuit pe baza studiilor
elaborate de instituþiile de cercetare acreditate.

Legislaþia actualã nu stipuleazã cine ºi modul cum se
finanþeazã cercetarea pentru evaluarea ºi administrarea
durabilã a pescãriilor.

Nu existã o armonizare între legile noi ºi cele vechi
care genereazã conflicte între utilizatorii actuali
(concesionari) ai resursei ºi cei noi care cer dreptul la resursã
(pescari persoane fizice sau juridice ºi organizaþiile de
pescari), între administrator (ANPA) ºi gestionari (ARBDD).

Instituþiile implicate în gestionarea durabilã a
resursei pescãreºti

Politica pescãriilor se face prin:
� Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii

Rurale (MAPDR), care are atribuþii de politicã
economicã a pescãriilor.

� Agenþia Naþionalã de Pescuit ºi Acvaculturã
(ANPA), care are atribuþii de politicã de strategie ºi
reglementare, control ºi inspecþie.

� Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor
(MMGA), care are atribuþii de politicã de conservare
ºi exploatare durabilã.

Administrarea pescãriilor se realizeazã prin:
� Agenþia Naþionalã de Pescuit ºi Acvaculturã

(ANPA), care are atribuþii de politicã, strategie ºi
reglementare, control ºi inspecþie.

Gestionarea pescãriilor revine:
� Administraþiei Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii

(ARBDD), organul executiv al Rezervaþiei Biosferei
Delta Dunãrii (RBDD), care gestioneazã durabil,
urmãreºte ºi controleazã resursa pescãreascã pe
suprafeþele domeniului public de interes naþional
din RBDD (ecosisteme naturale conform Hotãrârii
Guvernului nr. 248/1994).

4. Modele de utilizare durabilã a resursei pescãreºti

Obiectivul temelor de gestionare durabilã a resursei
piscicole din spaþiul Delta Dunãrii a avut un caracter per-
manent, finalizându-se anual cu recomandãri sau propuneri
de reglementãri componente (modele) ale strategiei de
pescuit pentru realizarea obiectivului gestionãrii durabile
a resursei piscicole.

Pentru a rãspunde obiectivelor Administraþiei
Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii de exploatare durabilã
a resurselor naturale, implicit cele pescãreºti, s-au utilizat
în timp diferite mecanisme.

Mecanismul biologic
Referitor la tipul ºi caracteristicile uneltelor de pescuit,

pe baza rezultatelor cercetãrii, în anul 1992 s-a recomandat
majorarea ochiului plaselor de pescuit utilizate în Delta Dunãrii
la pescuitul speciilor de apã dulce, de la 26-28 mm la 32 mm.
Aplicarea acestei reglementãri a început în anul 1994. În anul
1995, s-a propus standardizarea uneltelor de pescuit, însuºitã
de ARBDD în autorizarea ºi controlul uneltelor ºi solicitatã
de Fabrica de plase ºi unelte pescãreºti, pentru orientarea
producþiei în acord cu reglementãrile ARBDD.

Pentru lungimea minimã legalã admisã la pescuit, în
anul 1993 au fost propuse urmãtoarele reglementãri: ºtiucã
40 cm, biban 12 cm, avat 30 cm, somn 50 cm, mãsurã
aplicatã din 1994.

O altã acþiune importantã a mecanismului biologic este
protecþia speciilor ameninþate.

În anul  1993, s-a propus protecþia prin prohibirea
pescuitului urmãtoarelor specii de peºti: vãduviþa,
caracuda, morunaº, lin, reglementare aplicatã din 1994.
Din 1999 specia lin a fost admisã din nou la pescuit pe
fondul refacerii parþiale a stocurilor.

Pe baza rezultatelor cercetãrii, au fost propuse ºi s-au
instituit zone de cruþare pe braþele vechi ale Dunãrii, în
scopul protecþiei reproducãtorilor speciilor cu înaltã valoare
economicã prezenþi în aceste zone: somn, crap, ºalãu.

Populare – recomandarea populãrii complexului
Razim-Sinoe cu 2.000-3.000 cuiburi/an icre embrionate
de ºalãu.
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Prohibiþie  pe sectoare suprapuse pentru peºti migratori
pânã în zonele de reproducere.

Propuneri pentru reglementãri speciale naþionale ºi
internaþionale pentru protecþia sturionilor.

Mecanismul reglementãrii ieºirilor – cote de capturã
În perioada 1992-1998 au fost stabilite anual producþia

durabilã de pescuit pe zone ºi stocuri de peºti, utilizate de
Administraþia Rezervaþiei în managementul resursei
pescãreºti pe baza „cotelor de capturã” (Nãvodaru, Staraº,
1998, pp. 369-371). Datoritã subevaluãrii statisticii capturii,
nivelul de risc al administraþiei durabile pe baza cotelor de
capturã este mare. De altfel evaluãrile din 1996-1997 au
arãtat cã statistica capturii este de circa 2,5 ori  mai micã
decât captura realã (Staraº, 1998, pp. 323-326). Ca urmare
s-a trecut la estimarea capturii durabile pe baza capturii
corectate. Estimarea neraportãrilor este foarte dificilã, mai
ales în cazul pieþei negre, astfel încât capturile durabile esti-
mate sunt dependente de foarte mulþi factori, care fie se
asumeazã a fi constanþi, fie au o incertitudine foarte mare în
estimare.

De altfel, pe plan mondial, sistemul de estimare ºi mai
ales administrare prin cote de capturã a pescãriilor marine
este apreciat ca a fi un eºec, însã nu s-au descoperit alte
metode de înlocuire.

Administrarea prin cote de capturã pentru pescãriile de
apã dulce nu se practicã pe plan mondial decât în câteva
cazuri izolate ºi se aplicã pentru o singurã specie dintr-un
bazin acvatic.

Cheltuielile de administrare prin cote (estimare,
monitorizare, control) sunt extrem de mari ºi nu se justificã
pentru pescãrii artizanale cum sunt cele de apã dulce.

Protecþia prin cote de pescuit este ineficientã datoritã
pescãriilor multispecii ºi uneltelor diferite de capturare
din RBDD. Astfel, datoritã neselectivitãþii uneltelor de
pescuit, o specie a cãrei cotã a fost realizatã va fi în
continuare pescuitã deoarece mai sunt în bazin alte 10-20
specii la care nu s-a îndeplinit cota. Chiar ºi în cazul
deversãrii în mediul natural a aceleiaºi specii ºansa de
supravieþuire este minimã.

Estimarea capturilor durabile ale resurselor
pescãreºti pentru anul 2006

Prin optimizarea exploatãrii ºi calculul producþiei
maxime durabile pe termen scurt (MSY) prin modelare
matematicã (schimbarea efortului ºi/sau lungimi la prima
capturã), specialiºtii INCDDD Tulcea au estimat pentru
anul 2006 o capturã comercialã durabilã de 4.307 tone.

Mecanismul reglementãrii intrãrilor -  cote de efort
În anul 1994 a fost estimat efortul optim de pescuit

pentru o capturã durabilã în lacurile Razim ºi Sinoe la
5.240 ºi, respectiv, 494 zile nãvod. Aceste valori nu sunt
definitive, fiind necesarã monitorizarea pe termen lung ºi
actualizarea permanentã.

Datoritã slabei monitorizãri a efortului de pescuit, aceastã
reglementare nu a putut fi aplicatã. În continuare, acest aspect
se poate aborda numai dupã reglementarea dreptului de pescuit
ºi obþinerea informaþiilor reale privind efortul ºi captura pe
specii, unelte ºi bazine acvatice pe o perioadã lungã de timp. În
acelaºi timp, s-a recomandat „limitarea intrãrilor” în pescãrie.
Datoritã presiunilor sociale ºi nu numai, numãrul pescarilor s-a
dublat în perioada 1990-2000. De asemenea, s-a recomandat
limitarea numãrului de unelte pentru fiecare pescar, pentru a
diminua creºterea efortului datã de dublarea numãrului de
pescari. Dupã anul 2000 efortul de pescuit s-a reglementat la
1.500 de pescari.

Având în vedere costurile ºi eficienþa redusã ale
administrãrii prin cote de pescuit, specialiºtii recomandã
pentru pescãriile din RBDD sistemul mai robust, ieftin ºi
uºor de monitorizat ºi controlat al cotelor de efort
simplificat prin limitarea capacitãþii de pescuit (numãr de
pescari, unelte de pescuit, zile de pescuit).

Mecanismul monitorizãrii pescãriilor
În perioada 1991-2005 s-a instituit un sistem de

monitorizare a capturii ºi efortului de pescuit sub formã
standardizatã pe formulare tip, propuse de cercetare ºi
implementate de ARBDD. Deºi unele informaþii sunt utile
pentru identificarea cel puþin a tendinþelor, monitorizarea
capturii este subevaluatã, iar efortul pe unelte ºi specii este
formal sau lipseºte, cu consecinþe în incertitudinea estimãrii
capturii durabile ºi erori în administrarea resursei.

5. Concluzii ºi propuneri

Concluzii privind starea stocurilor ºi exploatãrii
resurselor pescãreºti în 2005-2006

� Captura comercialã statisticã înregistratã în
perioada oct. 2004 - sept. 2005 este de 2.980 t;

� Captura statisticã, corectatã cu neraportãrile pentru
oct. 2004 - sept. 2005, este de 3.777 t;

� Efortul de pescuit ºi-a diminuat tendinþa de creºtere
prin aplicarea limitãrii intrãrilor în pescãrie
(nr. licenþe ºi unelte) de cãtre autoritatea de mediu
la 1.365 pescari;

� Braconajul pe piaþa neagrã în 2005 a crescut faþã de 2004;
� Starea fiziologicã a stocurilor speciilor de peºti

comerciali este bunã;
� Carasul, plãtica ºi babuºca sunt subexploatate atât

în Razim-Sinoe, cât ºi în Delta Dunãrii, iar ºalãul ºi
crapul sunt uºor supraexploataþi;

� Speciile afectate de impactul antropic (ºtiucã, lin ºi
caracudã) au o tendinþã de stabilizare la limita
capacitãþii de suport a ecosistemelor eutrofizate.

Propuneri pentru utilizarea durabilã a resursei
pescãreºti în anul 2006

� Exploatarea durabilã prin controlul intrãrilor (cote
de efort de pescuit sau licenþe):
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a. nr. de licenþe de pescuit individuale = 1.500 licenþe;
b. din care pentru scrumbie 1.200 licenþe.
� Exploatarea durabilã prin controlul ieºirilor  - cote

de capturã orientative pentru captura comercialã
de circa 4.307 t;

� Posibilitatea de depãºire a cotei capturii admisibile:
a. scrumbia de Dunãre
b. peºtii marini
c. peºtii de apã dulce (caras, plãticã, babuºcã).

� Respectarea stricã la cotele speciilor în declin
(ºtiucã, lin, caracudã, somn, ºalãu);

� Cotele de capturã pentru populaþia localã sunt
de 2.503 t (alocare ARBDD);

� Cotele de capturã pentru pescarii sportivi sunt de
700 t (alocare ARBDD);

� Pentru exploatarea durabilã se recomandã îmbunã-
tãþirea monitoringului, urmãririi ºi controlului ºi
calitãþii statistice a informaþiilor din pescãrie.
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